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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У зв’язку зі збільшенням обсягів вантажно-

розвантажувальних робіт під час різних технологічних операцій у процесі 

переробки та зберігання зерна, а також при завантаженні та розвантаженні 

великотоннажних кораблів, збільшується попит на високопродуктивні (150 - 

600 т/год) елеватори різної висоти (10…60 м). Як правило, це стрічкові, 

важко навантажені, швидкісні елеватори з відцентровим розвантаженням. 

Основні вимоги до таких елеваторів – забезпечення роботи з мінімальними 

втратами від зворотного сипу, з мінімальним пошкодженням зерна та 

відсутність навіть часткового буксування у стрічково-барабанному механізмі.  

Режим відцентрового розвантаження мало досліджено внаслідок 

складності фізико-механічного процесу неусталеного руху сипкого 

матеріалу. Передача руху пружною стрічкою є також важливою проблемою 

механіки. Використання формули Ейлера та її різноманітних інтерпретацій 

не дозволяло до останнього часу визначити тягову здатність стрічково-

барабанного механізму та оптимальні параметри його елементів. 

Дисертаційна робота присвячена рішенню проблем відцентрового 

розвантаження елеватора та передачі руху пружною стрічкою. Таким чином, 

тема дисертаційної роботи є актуальною у науковому та прикладному 

відношенні. Результати роботи можуть сприяти розвитку зернової галузі, 

машинобудуванню ПТМ та зростанню експортного потенціалу України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робо- 

та виконана у відповідності до Комплексної державної цільової програми 

«Зерно України 2008-2015», Державної програми розвитку ПТМ, до вимог 

Законів України «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про основні напрями 

державної аграрної політики на період до 2015р.» і постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 вересня 2011р. № 942 «Про затвердження переліку 

пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2015 року», а також науково-дослідних робіт 

за господарсько-договірною тематикою між ХНТУСГ і Карлівським машино-

будівним заводом (Україна) договір № 1/4-2012 та договір № 01/04-2013.  

 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є обґрунтування кінема-

тичних та конструкційних параметрів швидкісних стрічкових елеваторів, які 

забезпечать ефективність процесу відцентрового розвантаження та робото-

здатність стрічково-барабанного механізму.  

 Для досягнення цієї мети були поставлені наступні задачі (завдання): 

 – провести аналітичне дослідження ефективності процесу відцентрового 

розвантаження ковшів в залежності від кінематичного режиму роботи та 

сипкості зернового матеріалу; 

 – провести експериментальне дослідження процесу відцентрового роз-

вантаження та умов виникнення зворотного сипу при різних кінематичних 

режимах роботи і різних формах ковшів та головки елеватора; 

– провести експериментальне дослідження граничної швидкості співударянь 
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зернин між собою чи з елементами конструкції за умови відсутності їх 

механічного пошкодження; 

 – дослідити тягову здатність приводного барабана шляхом чисельного 

аналізу пружних переміщень стрічки методом скінченних елементів з вста-

новленням дуг спокою та ковзання, робочих і критичних коефіцієнтів тяги; 

 – встановити експериментальним шляхом значення критичного та робочого 

коефіцієнта тяги на приводному барабані в залежності від початкового натягу 

стрічки робочого елеватора. 

Об’єкт дослідження: процес відцентрового розвантаження ковшів 

елеватора і процес передачі тягового зусилля з урахуванням пружного 

ковзання стрічки. 

Предмет дослідження: обґрунтування параметрів відцентрового 

розвантаження та тягової здатності елеватора. 

Методи дослідження. Аналітичне дослідження відцентрового 

розвантаження ківшів ґрунтувалося на принципах динаміки руху частки по 

поверхні основного масиву сипкого матеріалу в середині ковша.  

Експериментальне дослідження параметрів відцентрового 

розвантаження проводились на малогабаритному промисловому елеваторі 

МП-600, який було обладнано спеціальною головкою з прозорою стінкою з 

нанесеною координатною сіткою та встановленими вдовж однаковими за 

шириною скриньками для збирання розсипу. Процес утворення руху потоку 

зернового матеріала та його траєкторії фіксувалися відеозйомкою. 

Пружні переміщення стрічки по барабану та утворення дуг покою та 

ковзання в залежності від коефіцієнтів тяги досліджені за допомогою методу 

скінченних елементів з використанням програмного комплексу «ANSYS 

WORKBENCH» у частині рішення контактної задачі з урахуванням тертя. 

Експериментальна перевірка тягової здатності змодельованого 

барабана проведена на робочій норії з визначенням початку буксування за 

зміною частоти обертання натяжного барабана.  

 Наукова новизна отриманих результатів. За допомогою 

аналітичних та експериментальних досліджень: 

 – розкриті фізичні основи процесу викидання з ковша сипкого матеріалу при 

відцентровому розвантаженні; 

 – вперше встановлені значення граничної кінетичної енергії та, відповідно, 

граничної швидкості співударяння зернин з рухомими та нерухомими 

елементами різних машин, у тому числі і елеваторів, за умови відсутності 

травмування зерна; 

 – вперше визначені методом скінченних елементів і підтверджені 

експериментально такі показники тягової здатності, як дуги ковзання та 

спокою, робочий, критичний і граничний коефіцієнти тяги, в залежності від 

пружності стрічки та стану поверхні приводного барабана; 

 – отримані аналітичні залежності для визначення коефіцієнта корисної дії 

стрічково-барабанного механізму. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані оптима-
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льні значення показників кінематичних режимів (за мінімізацією обсягу 

зворотного сипу) у залежності від вологості та сипкості зернового матеріалу, 

дозволяють встановити найбільш вигідне співвідношення між швидкістю 

стрічки та діаметром барабана для конструкцій, що розробляються. Також їх 

можна використати для розрахунків розмірів та форми головки і ковшів. На 

основі отриманих параметрів тягової здатності стрічково-барабанного 

механізму розроблено розрахункові методи для визначення діаметра 

барабана (за умови передачі необхідного тягового зусилля), міцності каркаса 

барабана, необхідної товщини гумової футеровки, початкового натягу та 

к.к.д. стрічкової тягової передачі. Результати роботи та розроблені 

рекомендації можна використати, як на стадії проектування нових машин, 

так і при модернізації існуючих машин з метою підвищення їх ефективності. 

Отримані результати роботи використовуються при розробці норій 

значної продуктивності (150-600 т/год і висотою 30-60 м) на Карлівському 

машинобудівному заводі, на Харківському заводі елеваторного обладнання 

«СОКІЛ» (Агро-Дарина) і в навчальному процесі кафедри ОІПХВ ХНТУСГ 

ім. Петра Василенка при вивченні спеціальних дисциплін: «Процеси і апара-

ти ПХВ», «Організація технологічних процесів елеваторної промисловості».  

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення і  

результати, що отримані здобувачем і наведені у дисертації, базуються на 

розробках і дослідженнях, виконані здобувачем самостійно. Здобувачем 

самостійно переобладнано малогабаритний промисловий елеватор МП-600. 

Перевірку параметрів тягової здатності було виконано на норії з 

продуктивністю 350 т/год сумісно зі спеціалістами Карлівського 

машинобудівного заводу за методикою, розробленою здобувачем. 

Публікації відображують результати досліджень, виконаних 

особисто автором. В дисертації не використано ідей співробітників, що 

сприяли виконанню роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи і 

результати досліджень доповідалися та обговорювалися на: ХІІ міжнародної 

наук.-практ. конф. «Сучасні напрямки технології та механізації процесів 

переробних і харчових виробництв» ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Харків 

2012; ХХІ Міжнародній наук.-практ. конференції «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», microCAD’2013, НТУ ХПІ, 

Харків, 29-31 травня 2013; 10-й международной науч.-практ. конференции 

«Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических 

систем». Севастопольский НТУ. Севастополь, вересень 2013; ІХ Міжнарод-

ній науково-практ. конференції «Проблеми конструювання, виробництва та 

експлуатації сільськогосподарської техніки», Кіровоградський НТУ, 

Кіровоград, 7-8 листопада 2013 р.; ХV Міжнародній наук. - практ. 

конференції. «Сучасні напрямки технології та механізації процесів 

переробних і харчових виробництв». ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Харків, 

жовтень 2014; 12-му Міжнародному симпозіумі українських інженерів – 

механіків у Львові (МСУМІЛ-12) 28-30 травня 2015р. «Підйомно-
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транспортні, дорожні будівельні меліоративні машини і обладнання» та на 

ХVІ Міжнародній наук.-практ. конференції. «Сучасні напрямки технології та 

механізації процесів переробних і харчових виробництв» ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка. Харків, 5-6 листопада 2015. У повному обсязі робота доповідала-

ся на: розширеному засіданні кафедри «Обладнання та інжиніринг перероб-

них і харчових виробництв» ХНТУСГ ім. Петра Василенка; розширеному за-

сіданні кафедри будівельних і дорожніх машин ХНАДУ (м. Харків, 2015 р.); 

засіданні кафедри «Підйомно-транспортні машини і обладнання» НТУ «ХПІ» 

(м. Харків, 2015 р.); розширеному засіданні кафедри «Металоріжучого 

обладнання і транспортні системи» УІПА (м. Харків, 2015 р.) 

Публікації: Основні наукові положення та результати досліджень за 

темою дисертації опубліковані у 15 наукових працях, з яких 6 у наукових 

фахових виданнях України, 5 – у закордонних наукових виданнях, 3 – тез та 1 

патент на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертації складає 188 сторінок, з них 78 рисунків по тексту, 20 таблиць по 

тексту; список 143 використаних літературних джерел на 15 сторінках; 4 

додатка на 30 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність, наукове та практичне значення 

досліджень за темою дисертаційної роботи, сформовано мету та задачі 

досліджень, наведені дані про зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами і темами, інформацію про апробацію роботи та публікації основних 

результатів. 

У першому розділі наведено аналіз робіт, присвячених дослідженню 

процесу розвантаження ковшів при різних кінематичних режимах елеватора, 

а також робіт, присвячених дослідженню передачі тягового зусилля гнучким 

органом, що охоплює приводний барабан робочого механізму. Початок 

розробки теорії розвантаження ковшових елеваторів було покладено А.В. 

Сікеріним, ідеї якого надалі розвинені П.С. Козьміним, Н.К. Фадєєвим, А.М. 

Борисовим, В.В. Красніковим, А. Громовим, И.А. Чудіним. Експеримен-

тальне дослідження розвантаження ковшів при високих швидкостях руху 

стрічки було проведено Г.І. Креймерманом, який застосувавши метод П.С. 

Козьміна для побудови траєкторій руху частинок, дав рекомендації для 

вибору форми і розмірів голівки елеватора. П.П. Артем'євим була проведена 

швидкісна кінозйомка розвантаження ковшів при різних режимах 

відцентрової розвантаження, яка показала, що реальні траєкторії виходу 

сипучого матеріалу з ковшів не відповідають траєкторіям руху частинок 

уздовж стінок ковша, відповідно до теорії Сікеріна-Козьміна. Результати цієї 

роботи не отримали надалі належного трактування та розвитку, у зв'язку з 

цим дослідження високопродуктивного процесу відцентрової розвантаження 
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для забезпечення роботи елеватора з мінімальними втратами, внаслідок 

зворотного висипу і з мінімальним травмуванням зернового матеріалу, є  

актуальним питанням механіки несталого руху сипучого матеріалу.  

Задача передачі зусилля за допомогою тертя тяговим органом у 

вигляді абсолютно гнучкої нерозтяжної нитки, перекинутої через нерухомий 

барабан, вперше була вирішена Л. Ейлером, що встановив граничне 

відношення натягу в гілках, що набігає на барабан і збігає з нього, при якому 

відсутнє буксування. Цьому ж питанню надалі присвячені роботи І.Є. Жуков-

ського, Д.К. Дем'янова, І.П. Петрова, В.К. Смирнова, А.В. Цепляєва, А.В. 

Андрєєва, А.П. Малишева, спрямовані на уточнення формули Л. Ейлера з 

урахуванням пружного ковзання стрічки. Питання пружного ковзання і 

тягової здатності конкретних пасових передач розглянуті в роботах Е.М. 

Гутьяра, В.П. Дегтярьова, Б.А. Проніна, Е.А. Іванова, П.П. Воробйова, Б.Г. 

Глухарева, В.А. Світлицького, М.А. Котова, В.М. Адамчука, В.І Чумакова. У 

процесі теоретичних та експериментальних досліджень зроблені 

неоднозначні, а часом і суперечливі висновки про вплив того чи іншого 

фактора на тягову здатність передачі з гнучким органом. Результати цих 

робіт, як і експериментальні дані у вигляді граничних коефіцієнтів тяги для 

горизонтальних приводних передач, не можуть бути використані для 

розрахунку вертикального стрічково-барабанного механізму елеватора. У 

цьому напрямку необхідні спеціальні комплексні дослідження. 

Другий розділ присвячений аналітичному дослідженню процесу 

відцентрового розвантаження ковшів на всіх етапах їх руху відносно центру 

обертання. На основі аналізу реальних траєкторій викиду сипучого матеріалу 

з ковша, отриманих П. Артем'євим за допомогою швидкісної кінозйомки, 

побудована фізична модель (рис. 1.a) пошарового виходу матеріалу, яка 

визначає процес руху частинок матеріалу всередині ковша і умови утво-

рення зворотного сипу в робочу і холосту трубу елеватора. Відповідно до цієї 

моделі, вихід матеріалу починається з нижнього шару, що має одну поверхню 

тертя, після ущільнення основного масиву матеріалу під дією відцентрової 

сили. Вихід матеріалу по спіральній кривій, опуклість якої спрямована в бік 

руху ковша, з відхиленням вектору відносної швидкості (швидкості викидан-

ня) в зворотну сторону при малих кутах повороту, що відповідають початку 

викидання, розглядається як основна причина утворення зворотного висипу в 

робочу трубу в її верхній частині. Сила, що задає початковий рух частинок 

нижнього шару (шару 1 рис. 1.a) є реакція зв'язку шару з основним матеріа-

лом, яка являє собою силу тертя, при цьому нормальна сила визначається 

різницею відцентрової сили і сили тяжіння (рис. 1б). Таким чином, реакція 

зв'язку може бути представлена у вигляді 
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де: m – маса частки, f’- коефіцієнт внутрішнього тертя проміж часток матері- 

алу, φо- кут повороту барабана з ківшом,  - колова швидкість стрічки.  
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Якщо виключити масу частинки, умова початку руху шару отримає вигляд: 
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gfg

r
Б

           (2) 

Умова (2) дозволяє визначити кути повороту ковша з барабаном, при яких 

починається викидання зернового матеріалу, в залежності від показника 

кінематичного режиму 
Б

rhp /  (
2

2


 Б

gr
h - полюсна відстань) і коефіцієнта 

внутрішнього тертя.   

 
       Рис.1.а Фізична модель 

виходу зерна з ковша, кути ψ 

відповідають кутам повороту 

ковша разом з барабаном. 

         Коефіцієнт внутрішнього тертя усіх 

сипучих матеріалів залежить від 

вологості, а для зернового матеріалу, що 

містить внутрішню вологу, ця залежність 

особливо істотна. На рис. 2 наведено, 

експериментально отримана залежність 

коефіцієнта внутрішнього тертя від 

вологості, для основного матеріалу, що 

транспортується, - пшениці.  

         На рис. 3 наведено, у відповідності з 

умовою (2), криві значень кутів повороту 

φ, які відповідають початку викидання 

матеріалу на різних кінематичних 

режимах і при різній вологості. 

         Теоретична крива 1 визначає значен-

ня кутів початку викидання при рівномір-

ному русі ковша, а при φ<30° йде в 

область менш швидкісних режимів. 

Однак, як показує практика, рівномірність 

руху ковша в межах цього кута не 

дотримується. 

 

     Рис.1.б Схема виходу матеріалу 

з ковша на початку руху, SC – 

траєкторія викиду 

 
 

     Рис. 2. Залежність коефіцієнта 

внутрішнього тертя пшениці від 

вологості 

Ківш заходить на барабан, отримуючи поштовх у радіальному 

напрямку, при цьому швидкість викиду збільшується, і при характерних для 
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поштовхів коефіцієнтах динамічності в межах 1,2...1,5, кути початку вики-

дання визначаються за кривими 2 і 3. Для зменшення зворотного сипу як в 

робочу, так і в холосту трубу, кут початку викидання повинен незначно 

перевищувати 30°, визначаючи відповідний показник кінематичного режиму. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Залежність кута початку викидання від показника кінема-

тичного режиму, криві відповідають: 1 – 
д

K 1,0 , 2 – 
д

K 1,3 , 3 – 
д

K 1,5 ;  

f’ – коефіцієнт внутрішнього тертя, W – вологість зерна   
 

 На рис. 3 пунктиром зі стрілками позначені оптимальні кінематичні 

режими (положення І), з коефіцієнтом запасу 1,1…1,2 (положення ІІ). При 

обраному показнику кінематичного режиму необхідно буде знаходити 

компроміс, між швидкістю і діаметром барабана, який повинен бути не 

менше значення, що забезпечує необхідну тягову здатність.  

Швидкість руху частинок зернового матеріалу за спіраллю (швид-

кість викиду) є, разом з кутом початку викиду, найважливішим параметром 

відцентрового розвантаження. Від неї залежить кількість зворотного висипу, 

швидкість і кут метання і відповідно характер траєкторії руху зернового 

потоку в головці елеватора. Графічний аналіз реальних траєкторій, 

отриманих відеозйомкою для кінематичних режимів, що відповідають 

відцентровому розвантаженню, визначив, що рух часток відбувається за 

логарифмічною спіраллю, характерною особливістю якої є сталість кута θ 

між дотичною, проведеною в будь-якій точці спіралі, і радіус-вектором, 
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проведеним з центру обертання через цю ж точку (рис. 1.а). При цьому 

значення кута θ з достатньою точністю визначається за залежністю: 

Б
rhtg / , або 

2


 Б
gr

tg .    (3) 

Динаміка руху частки по спіральній поверхні основного матеріалу, 

що обертається в вертикальній площині, з урахуванням дії всіх сил визначена 

рівнянням: 

       cossinsincos'2"
2

fgfryfy . (4) 

Інтегруючи (4), знаходимо швидкість ковзання (швидкість викидання): 

     tf
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' ,  (5) 

де r  – поточний радіус вектор точки на спіралі всередині ковша, ' tgf , '  –

кут внутрішнього тертя часток зернового матеріалу, φ=ωt - кут повороту 

ковша. 

Згідно з фізичною моделлю (рис.1.а), зі збільшенням радіус-вектору 

в процесі повороту ковша, довжина дуги спіралі зменшується, і, відповідно, 

зменшується опір переміщенню, при цьому швидкість ковзання збільшу-

ється. З цього випливає, що радіус-вектор змінюється за залежністю: 

  


tg

Б
eBrr

2
1 ,       (6) 

де В – виліт ковша. 

 Фактично ця залежність є рівняння логарифмічної спіралі всередині 

ковша у полярних координатах. Аналіз рівняння (6) показує, що ні за яких 

кінематичних режимів радіус-вектор не досягне значення радіуса кромки 

верхньої стінки ковша, а це означає, що в ковші завжди залишається шар 

матеріалу, який утворює в подальшому зворотний сип у холосту трубу. 

 Третій розділ присвячено дослідженню тягової здатності привод-

ного барабана методом скінчених елементів і розробці методів розрахунку 

стрічково-барабанного механізму. Виконано математичну постановку задачі, 

згідно з якою для точок, що належать контактуючим поверхням, повинно 

виконуватися такі умови контактної взаємодії: 

,0u+u
m
on

1+m
n

1-m
n      ,     ,0

m 
nn     ,        nnnf  n       (7-9) 

де 11
,

 m

n

m

n
uu  – нормальні переміщення точок поверхонь підобластей 

1+m1-m
V ,V  та m

on
 – початковий натяг. Умова (7) означає що контактуючі тіла 

(стрічка – барабан) не проникають одне в одного, умова (8) означає, що на 

межі контакту, для сумісного деформування, мають бути напруження стиску, 

умова (9) – умова кулонівської фрикційної взаємодії контактуючих ділянок 

підобластей. Для моделювання пружного ковзання стрічки обрано метод 

скінченних елементів (МСЕ) у переміщеннях, і у варіаційній постановці, що 

реалізує принцип віртуальної роботи:  

U = V1 + V2 ,     (10) 

де U – енергія пружного деформування, V1 – робота прикладених до тіла 



9 

розподілених поверхневих сил, V2 – робота зосереджених сил. Кожний з 

доданків обчислюється за допомогою відповідних поверхневих і контурних 

інтегралів. З урахуванням варіаційного рівняння (7) розв’язувальне рівняння 

МСЕ для плоскої задачі отримаємо в наступному вигляді: 

                  ndT

L

T
n

T

s

TT
FudLPNuudSBDBu 














 

    (11) 

де  u  – вектор переміщень,  B  – матриця диференційних операторів, що 

відповідають залежностям Коші,  D  – матриця матеріальних постійних,  P  

– вектор сил, що розподілені по контуру L,  nd
F  – вектор зосереджених сил. 

Рівняння (11) може бути записано для кожного скінченого елемента. 

Підсумовуючи по всіх скінчених елементах і проводячи операцію 

варіювання, одержимо систему розв’язувальних алгебраїчних рівнянь щодо 

вузлових переміщень для всієї конструкції у вигляді:  

      ndpr
FFuK  ,                                       (12) 

де  K  - матриця жорсткості,  pr
F  - вектор-стовпець поверхневих 

розподілених сил,  nd
F - вектор-стовпець зосереджених сил,  u  - вектор 

стовпець невідомих вузлових переміщень. 

 Для моделювання пружного ковзання в МСЕ побудована фізична 

модель утворення дуг спокою і ковзання на нерухомому барабані і їх взаємне 

перетворення при сталому русі барабана (рис.4). Внаслідок зміни зон дії 

натягів S1 і S2, з появою тягового зусилля Ft, при русі барабана, з боку 

набігаючої гілки, утвориться кут спокою 
П

 , рівний куту ковзання
2CK

 , а кут 

ковзання 
1CK

 , утворюється з боку гілки, що збігає. Таким чином, схему утво-

рення дуг ковзання на нерухомому барабані можна використати для дослід-

ження методом МСЕ параметрів тягової здатності працюючого барабана. 

 
Рис.4. Фізична модель приводного барабана з 

пружною стрічкою: а) - перед пуском, б) - при 

сталому режимі руху 

 
 

Рис.5. Схема визначення 

дуги спокою 
 

Чисельне дослідження проводилося за допомогою програмного 

комплексу ANSYS WORKBENCH. Вирішувалася плоска контактна задача з 

урахуванням тертя. Були досліджені моделі з гнучкими тяговими елементами 

з модулями пружності Е = 250МПа (гумо тканинні стрічки) і Е = 300МПа 
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(тягові паси) з коефіцієнтами тертя по барабану μ = 0,25 і μ = 0,35, що 

відповідають вологій і сухій поверхні барабана.  

Дуга спокою визначалася по зміні переміщень від заданих натягів S1 і 

S2 при відповідному коефіцієнті тяги, який для вертикального механізму 

визначається як 
221

2/)( SSS  . Чисельне значення дуги спокою визначалося 

за кількістю скінчених елементів від точки з нульовим переміщенням в 

нейтральному перетині до точки збігання стрічки з барабана (т.0 і т.2 рис. 5). 

Найбільш значні результати дослідження зміни переміщень деформацій і 

напружень наведені на рис. 6–9. 

 
Рис. 6. Сумарні переміщення, 0,2 с. 

 
Рис. 7. Сумарні переміщення, 7 с. 

 
Рис.8 Еквівалентна деформація (за 

Мізесом), 7с 

 
Рис.9 Еквівалентні напруження (за 

Мізесом), 7 с. 

На рис. 10 – 11 наведено залежності дуг спокою від коефіцієнтів тяги 

та значення критичного -
K

 , робочого -
O

  та граничного -
max

  коефіцієнтів 

тяги для стрічок та тягових пасів. Для порівняння дана залежність кута 

спокою у Ейлерівській інтерпретації  


 21ln
1

П

. 

 
Рис. 10 Залежність дуг спокою від 

коефіцієнтів тяги при μ=0,25: 

1-Е=250 МПа по МСЕ; 2- Е=300 

МПа по МСЕ, 3- за Ейлером 

 
Рис. 11 Залежність дуг спокою від 

коефіцієнтів тяги при μ=0,35: 

1-Е=250 МПа по МСЕ; 2- Е=300 МПа 

по МСЕ, 3- за Ейлером 

Результати дослідження дозволили розробити методику розрахунку 
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параметрів основних елементів стрічкового-барабанного механізму: діаметра 

барабана, товщини пластини каркаса барабану, товщини гумової футеровки, 

коефіцієнта корисної дії та розроблено спосіб контролю натягу стрічки. 

Четвертий розділ присвячено експериментальним дослідженням у 

трьох запланованих напрямках. 

1. Нанесенням ударів по окремим зернинам падінням тарованих 

вантажів з різних висот були визначені граничні значення кінетичної енергії, 

а фактично граничної швидкості співударянь зернин з нерухомими та рухо-

мими елементами конструкції, при якій сплющування не перевищує 1-5 мкм, 

що виключає травмування зерна. Накопичена пластична деформація 

замірялася з точністю 0,001 мм. Визначені дві швидкості метання зерна v1=7 

м/с та v2=5,15 м/с в залежності від кількості ударів 5n  та 10n , яким 

відповідають такі швидкості стрічки: v1Ст=4,6 м/с і v2Ст=3,5 м/с.  

 
Рис.12 Схема дослідження   

Рис. 13 Остато-

чна деформація 

від кількості 

ударів: 

1-Т0=17·10-4Нм, 

2-Т0=12·10-4Нм, 

3-Т0= 7·10-4Нм, 

4-Т0= 3·10-4Нм, 

 

2. На робочому елеваторі (350т/год і 60м) Карлівського 

машинобудівного заводу були проведені дослідження по визначенню 

робочого і критичного коефіцієнтів тяги елеватора за початком буксування в 

залежності від натягу стрічки. Початок буксування визначався по зміні 

частоти обертання натяжного барабана. Вимірювання велося лазерним 

тахометром EVM-723. Встановлено, що коефіцієнти тяги співпадають з 

отриманими методом МСЕ для аналогічної стрічки та вологої поверхні 

барабану (при однакових вихідних даних) (графік 1 рис 10). 

Таблиця 1. Значення коефіцієнта тяги в залежності від натягу 

Пара- 

метр 

Розмір 

-ність 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  - 0,486 0,485 0,483 0,482 0,476 0,471 0,468 0,46 

1
S  H 2926 2975 3024 3122 3220 3515 3662 3956 

ГР
m  кг 0 10,8 20,5 40,6 61 122 151 212 

n2 об/мин 68,3 69,74 71,18 71,12 71,38 71,31 71,57 71,43 

3. Проведено експериментальне дослідження кількості зворотного 

сипу в робочу і холосту труби в залежності від кінематичного режиму. 

Дослідження велося на переобладнаному малогабаритному промисловому 

елеваторі МН-600 (рис. 18). Головка елеватора була замінена на 

експериментальну, яка була виготовлена з прозорого матеріалу з коорди-

натною сіткою. Уздовж основи головки закріплені 12 касет по 100мм для 
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аналізу викидання зерна, також була забезпечена можливість встановлення 

склепіння змінної конфігурації (рис.19). В башмаку було встановлено дві 

касети для прийому зворотного сипу. Оберти барабана регулювалися 

частотним перетворювачем (Sneider Electric). Дослідження велися для трьох 

типів ковшів. Розподіл зерна по касетам фіксувався на вагах ТВЕ-06-ІІ. 

Викидання зерна фіксувалося відеозйомкою. Вологість зерна вимірювалася 

вологометром ВСП-100. 

 
Рис. 14. Типи ковшів 

Досліди показали, що на величину зворотного сипу в обидві труби, 

крім кінематичного режиму, впливає і співвідношення вильоту ковша В до 

радіуса барабана 
Б

r . Якщо воно більше – 0,5, то розвантаження затруднено і 

зростає зворотний сип, не зважаючи на швидкість стрічки. 
 

 
Рис. 15. Сип у труби 

головки без зводу: 1, 3-

тип І, 2, 4 – тип ІІІ. 

  
     Рис. 16. Розподіл зерна уздовж головки без зводу   

     (при В/rБ=0,6): 1 – р=0,4, V=1.75 м/с, 2 – р=0,6,  

     V=1.43 м/с, 3 – р=0,24, V=2.4 м/с.  

Було виявлено, що у ковшів типу І менший сип у робочу трубу 

(граф.3 рис.15) і більший – в холосту (граф.1 рис.15). У ковшів типу ІІІ – 

навпаки (граф.4 і 2, рис. 15). 

 

 

 

1 ХТ, 2 РТ при В/rБ=0,6; 

3 ХТ, 4 РТ при В/rБ=0,5; 

4,135,1/ 
KP

rH  

Рис. 17 Зворотний сип у холосту та робочу труби зі склепінням. 



13 

Було виявлено значний вплив наявності склепіння головки на сип, 

особливо двохрадіусного склепіння. При співвідношенні його висоти до 

радіусу вильоту ковша 4,135,1/ 
К

rН  було забезпечено 2-2,5% зворотного 

сипу, що відповідає технічним нормам. 

 
Рис.18 Елеватор МН-600 

 
Рис.19 Експериментальна головка. 

 

Табл. 2 Рекомендовані параметри елеватора з 

відцентровим розвантаженням для матеріалів з 
3

/83,078,0 мт при %1712 W  

Продуктивність,  

т/год 
10- 

20 

20- 

40 

60- 

90 

100-

150 

175-

225 

250-

350 

400-

500 

550-

650 

Максим. виліт 

ковша, мм 
90 115 140 165 180 200 215 225 

Діаметр прив. 

барабана, мм 
360 460 560 660 720 800 860 920 

Швидкість 

стрічки, мм 
2,3 2,52 2,75 2,95 3,0 3,25 3,35 3,45 

Частота оберт. 

барабана, об/хв 
122 105 93 86 80 78 75 73 

     
Рис.20 Cкріншоти відеозйомки при відсутності склепіння головки. Тип ковша 

І, оберти барабана п=135 об/хв, р=0,4. 

 

     
Рис.21 Скріншоти відеозйомки при наявності склепіння головки. Тип ковша 

ІІ, оберти барабана п=135 об/хв, р=0,4. 
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На рис.20-21 приведені скріншоти відеозйомки окремих експери-

ментів. Встановлено, що кут початку викидання зернового матеріалу 35-50°. 

Вологість зернового матеріалу до 17% неістотно впливає на швидкість 

розвантаження. При вологості 18% швидкість падає майже вдвічі, тому 

відцентрове розвантаження не рекомендоване, тобто при проектуванні 

елеваторів з огляду на вологість зернового матеріалу треба закладати у конст-

рукцію можливість регулювання швидкості стрічки. При проектуванні 

зернових елеваторів рекомендовано користуватися даними таблиці 2. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено комплекс науково-практичних 

завдань, спрямованих на обґрунтування параметрів стрічкових зернових 

елеваторів з відцентровим розвантаженням, які забезпечують мінімальні 

втрати від зворотного сипу і мінімальне механічне пошкодження товарного 

зерна, а також роботу стрічково-барабанного механізму без пробуксовки.  

Основними науковими та практичними результатами проведених 

досліджень є: 

1. На основі розробленої фізичної моделі та аналітичного 

дослідження пошарового виходу зерна з ковша, починаючи з нижнього шару, 

визначені умови утворення зворотного сипу при заході ковша на барабан, 

згідно з якими при заданих показниках кінематичного режиму і вологості 

зернового матеріалу кут повороту ковша щодо центру обертання, 

відповідний початку викидання, має бути не менше 30 °. 

2. Встановлено, що траєкторія руху частинок зернового шару 

всередині ковша по поверхні основного матеріалу, що обертається у 

вертикальній площині, являє собою логарифмічну спіраль. На підставі цього 

складено диференціальне рівняння руху частки, рішення якого дозволяє 

визначити швидкість викидання при різних кутах повороту ковша і залежно 

від параметрів вологості зернового матеріалу. 

3. З урахуванням швидкості викидання отримані залежності для 

визначення початкової швидкості і кута метання, що дозволяють побудувати 

траєкторії руху частинок зернового потоку всередині головки елеватора і 

провести аналіз оптимальних умов їх зіткнення з обмежувальним склепінням.  

4. Експериментально та з використанням класичної теорії удару 

визначено значення граничної кінетичної енергії зіткнення і відповідно 

граничної швидкості руху зернівки до удару, при яких відбувається 

мінімальне її сплющування (3 – 5 мкм) і виключається травмування зерна. 

Представляється можливим встановити таку характеристику зернового 

матеріалу, як опір ударам в залежності від їх кількості. 

5. На основі математично обґрунтованого застосування методу 

скінченних елементів для дослідження пружного ковзання стрічки визначені 

такі показники тягової здатності приводного барабана, як кути спокою і 

ковзання, а також значення граничного, критичного і робочого коефіцієнтів 
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тяги в залежності від модуля пружності стрічки і коефіцієнта тертя. 

6. Отримані показники тягової здатності стрічково-барабанного 

механізму дозволили розробити методи розрахунку його основних елементів: 

діаметра приводного барабана, міцності несучих елементів каркаса, 

необхідної товщини гумової футеровки барабана, к.к.д. тягової передачі, а 

також способу контролю початкового натягу стрічки. 

7. В результаті експериментального випробування тягової здатності 

робочого елеватора 350/60 Карлівського МЗ з гумовотканинною стрічкою 

встановлено. що отримані значення коефіцієнтів тяги відповідають їх 

значенням, визначеним за допомогою МСЕ для аналогічної стрічки та 

вологої поверхні барабана. Таким чином, при розрахунках зернових 

елеваторів коефіцієнти потрібно вибирати як для вологого барабана в силу 

специфіки матеріалу, що транспортується. 

8. На базі малогабаритного промислового елеватора МП-600 розроб-

лена експериментальна установка з прозорими стінками головки з нанесе-

ною координатною сіткою, для проведення відеозйомки зернового потоку. За 

допомогою спеціальних касет, розташованих уздовж підстави головки, а 

також за допомогою двох касет, розташованих в черевику елеватора, 

проаналізували зворотний сип в холосту і робочу гілки. 

9. У процесі комплексного експериментального дослідження відцент-

рового розвантаження ковшів з параметрами, що відповідають міжнародному 

стандарту WBR і аналогічних за ємністю ковшів, встановлено, що опти-

мальні показники кінематичних режимів, які забезпечують зворотний висип 

відповідно до встановленої норми (до 2,5%), лежать в межах 

4,037,0/ 
Б

rhp . При цьому повинна дотримуватися умова, що 

співвідношення вильоту ковша до радіусу барабана повинно бути 5,0/ 
Б

rB . 

Встановлено також найбільш ефективне відношення висоти зводу до радіусу 

зовнішньої крайки ковша 4,135,1/ 
KP

rH , яке забезпечує збільшення 

супутнього повітряного потоку в голівці і зменшує можливість раннього 

осипання зерна.  

10. За результатами досліджень надано рекомендації (таблиця 2) для 

вибору кінематичних та конструктивних параметрів зернових елеваторів з 

відцентровим розвантаженням, які, залежно від заданої продуктивності, 

забезпечують його ефективну роботу. 
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В.А. Белостоцкий, И.М. Лукьянов// Современная наука: проблемы, 

инновации, решения – ІІ: материалы международной научно-практической 

конференции (Курск, 19-20 декабря 2014г.) Курский институт социального 

образования (филиал) РГСУ, Факультет информационных технологий и 

социальной экологии. – Курск: ООО «Учитель», 2014.–264с. ISBN 978-5-905-

59-3 с.66-71. Здобувачем розроблена методика визначення корисної та 

затраченої енергії для розрахунку к.к.д. 

12. Фідровська Н.М. Вплив пружного ковзання та тертя стрічки на 

тяглову здатність та параметри приводних барабанів вертикальних елеваторів 

/Н.М. Фідровська, І.М. Лук’янов// 12-й міжнародний симпозіум українських 

інженерів – механіків у Львові (МСУМІЛ-12) 28-30 травня 2015р. 

«Підйомно-транспортні, дорожні будівельні меліоративні машини і 

обладнання» 214с. с.198-199. Здобувач обґрунтував вплив модуля пружності 

та стану поверхні барабану на тяглову здатність та параметри барабану. 

13. Фидровская Н.Н. Влияние кинематических режимов работы 

ленточного элеватора на эффективность центробежной разгрузки /Н.Н. 

Фидровская, И.М. Лукьянов// An international journal on operation of farm and 

agri-food industry machinery. MOTROL commission of motorization and 

energetic in agriculture Vol. 17, № 7. 2015. Lublin-Rzeszow 2015.-169с. с.121-

126. Здобувачем виконано аналіз впливу показника кінематичного режиму на 

початок відцентрового розвантаження. 

14. Фідровська Н.М. Особливості розрахунку приводних барабанів 

стрічкових вертикальних елеваторів./Н.М. Фідровська, И.М. Лук’янов// 

Машинобудування. Збірник наукових праць Українська інженерно-

педагогічна академія (УІПА). Харків 2015, №15.с.64-71. Здобувач розробив 
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метод розрахунку діаметра приводного барабана та міцності елементів 

його каркасу. 

15. Ковшовий елеватор. Патент на корисну модель UA 102239 U. 

Н.М. Фідровська, І.М. Лук’янов. Заявка № u 2015 03170 від 06.04.2015. 

Опубліковано 16.10.2015. Бюл. № 20. Частка авторів однакова. 

 

АНОТАЦІЇ 

Лук’янов І.М. Обґрунтування кінематичних та конструктивних 

параметрів зернових елеваторів з відцентровим розвантаженням. –

Рукопис.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини. – Українська 

інженерно-педагогічна академія. – Харків, 2016. 

 Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблем відцентрового 

розвантаження та тягової здатності швидкохідних, важко навантажених 

зернових елеваторів. 

 Проведено аналітичне дослідження процесу розвантаження ковшів. 

Встановлено, що утворення зворотного сипу залежить від характеру траєкто-

рії та швидкості виходу зернового матеріалу, його вологості та кута повороту 

ковша з барабаном, при якому починається розвантаження. Отримані аналі-

тичні залежності для визначення початку розвантаження та швидкості виходу 

зернового матеріалу.  

 Дослідження тягової здатності приводного барабану з урахуванням 

пружного ковзання стрічки виконано методом скінченних елементів (МСЕ). 

Отримані такі показники тягової здатності, як дуги спокою та ковзання, і 

граничний, критичний та робочий коефіцієнти тяги, на основі яких 

розроблено методи розрахунку стрічково-барабанного механізму. 

 В експериментальній частині досліджень встановлено граничне 

значення швидкості співударяння зернин з елементами елеватора за умови 

відсутності травмування зерна. На робочому елеваторі визначені коефіцієнти 

тяги в залежності від початкового натягу стрічки, значення яких співпадають 

з отриманими по МСЕ. На експериментальному малогабаритному елеваторі 

МН-600 встановлена залежність кількості зворотного сипу від кінематичного 

режиму та співвідношення висоти ковша до діаметра барабана.  

 Ключові слова: елеватор, розвантаження, кінематичний режим, 

зворотній сип, вологість матеріалу, траєкторії руху, приводний барабан, 

тягова здатність. 

 

Лукьянов И.М. Обоснование кинематических и конструктивных 

параметров зерновых элеваторов с центробежной разгрузкой. - Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.05.05 – подъемно-транспортные машины. – 

Украинская инженерно-педагогическая академия. – Харьков, 2016. 

Диссертация посвящена повышению эффективности работы 
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скоростных, тяжело нагруженных элеваторов с центробежной разгрузкой, за 

счет уменьшения потерь вследствие обратной сыпи, уменьшения 

механического травмирования зерна, исключения пробуксовки в ленточно-

барабанном механизме со всеми негативными последствиями. 

Проведено аналитическое исследование процесса разгрузки ковшей, 

установлено, что образование обратной сыпи зависит от характера 

траекторий и скорости выброса зернового материала, его влажности и угла 

поворота ковша с барабаном, при котором начинается разгрузка. Получены 

аналитические зависимости для определения углов начала разгрузки и 

скорости движения (скорости выброса) частиц. 

Исследование тяговой способности приводного барабана с упругим 

скольжением ленты при передаче движения выполнено методом конечных 

элементов. Определены такие параметры тяговой способности, как дуги 

покоя и скольжения, значения предельного, критического и рабочего 

коэффициентов тяги в зависимости от упругости тягового элемента и 

состояния поверхности барабана. На основе этих данных разработаны 

методы расчета ленточно-барабанного механизма. 

Экспериментальные исследования проведены в трех направлениях. 

Определены значения предельной кинетической энергии и скорости  

соударения зерновок с подвижными и неподвижными частями элеватора, при 

которых происходит минимальная их деформация.  

Проведено исследование зависимости коэффициентов тяги от нача-

льного натяжения ленты на рабочем элеваторе. Установлено, что полученные 

значения коэффициентов тяги совпадают с их значениями, установленными 

методом конечных элементов для ленты с такими же параметрами упругости 

и для барабана с такой же влажностью поверхности.  

Исследование количественных показателей обратной сыпи проведе-

но на переоборудованном малогабаритном промышленном элеваторе МН-

600 с ковшами, параметры которых соответствовали параметрам ковшей по 

международным стандартам WBR и DIN. Установлено, что процент обратной 

сыпи зависит не только от кинематического режима, но и от соотношения 

размеров ковша и диаметра барабана. Выявлено положительное влияние 

криволинейного ограничительного свода головки и высоты его установки над 

ковшами. С помощью видеосъемки установлено, что углы начала выброса 

лежат в диапазоне 35 – 50°, в зависимости от кинематического режима и 

мало зависит от влажности зернового материала в пределах 12,5…16%. 

Ключевые слова: элеватор, разгрузка, кинематический режим, 

обратная сыпь, влажность материала, траектории движения, приводной 

барабан, тяговая способность. 

 

I. Lukyanov. The argumentation of kinematic and structural 

parameters of grain elevators with centrifugal discharge. Manuscript.  

There is a thesis for acquiring the scientific degree of candidate of 

technical sciences in the specialty 05.05.05 – lifting-transport machinery. – 
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Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. - Kharkiv, 2016. 

The dissertation is devoted to solving problems of centrifugal discharge 

capacity and traction speed, heavily loaded grain elevators. 

An analytical study of the process of unloading buckets has been 

conducted. It was established that the formation of reverse rash depends on the 

nature of the trajectory and speed of the output of grain material, its humidity and 

angle of rotation of the bucket with a drum in which the discharge starts. We have 

obtained analytical dependences for determination of early discharge and speed 

output of grain material. 

Research traction drive capacity drum considering slip elastic tape has 

been made by finite element method. Such traction capacity indicators as arches 

resting and sliding, and limit, critical factors and working draft, based on which the 

methods of calculation of the band-drum mechanism have been acquired. 

In the experimental part of the research is has been set threshold speed 

collisions with elements grain elevator in the absence of injury grain.  

At the working elevator, we have determined traction coefficients 

depending on the initial tension of the tape. In experimental small-sized elevator 

MN-600 reverse, the dependence of the number of rash kinematic mode and aspect 

ratio to the diameter of the bucket drum has been set. 

 Keywords: elevator, discharge, kinematic mode, reverse rash, material 

moisture, trajectory, drive drum, tractive ability. 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Підписано до друку 28.12.2015р. Формат паперу 60х90х1/16 

Папір офсетний. Друк - різограф. Ум. друк. арк. 0,9. 

Гарнітура «Times New Roman». Наклад 100 прим. Зам. № 4 

 

 

 

 

 

 

Віддруковано з оригінал-макета в друкарні 

ФО-П Дуюнова Т.В. 

61023, м. Харків, вул. Весніна, 12, тел. (0-57) 717-28-80 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 


